
 مزوری بز مسئله امنیت در اینتزنت اشیبء

تِ، ایٌتشًت اؿیبء دس هشکض تَخْبت ٍ تحقیقبت قشاس داؿتِ اػت. اهٌیت ٍ هحشهبًِ ؿدس دِّ گز -چکیذُ

ثَدُ ٍ ّوچٌبى ثب چبلؾ ّبی ثضسگی هَاخِ اػت. ثِ هٌظَس  IOTثَدى، هؼبئل هْوی ثشای کبسثشدّبی 

پشداختِ ٍ ثِ هقَلِ  IOTَس خالكِ ثِ ثشسػی سٍؽ تحقیق عتؼْیل ایي حَصُ اص هَاسد ظَْسکشدُ، هب ثِ 

اهٌیت تَخِ هی کٌین. ثب اػتفبدُ اص تحلیل ػویق هؼوبسی اهٌیت ٍ ٍیظگی ّبی آى، ًیبصهٌذی ّبی اهٌیت 

هجٌبی ایي تحقیقبت، هب ٍضؼیت تحقیقبت دس تکٌَلَطی ّبی اػبػی سا ؿبهل هکبًیضم سهض اسائِ ؿذُ اًذ. ثش 

ًگبسی، هخبثشات اهي، حفبظت اص دادُ ػٌؼَس ٍ الگَسیتن ّبی سهضًگبسی سا ثحث کشدُ ٍ ثِ عَس خالكِ، 

 ًوبی کلی چبلؾ ّب سا ثیبى هی کٌین.

 ت اػتوبد، چبلؾ ّبایٌتشًت اؿیبء، اهٌیت، حشین خلَكی، قبثلی -کلوبت کلیذی

 مقدمه -1

ایٌتشًتِ قبثل -( کِ هشثَط ثِ ٍػبیل، اؿیبء ٍ ًوبیؾ هدبصی دس یک ػبختبس ؿجIOTِػجبست ایٌتشًت اؿیبء)

یش، هفَْم ایٌتشًت (.دس ػبلْبی اخ8پیـٌْبد ؿذ) 8998ؿٌبػبیی یکتب هی ثبؿذ، ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل 

، ًغبست دسهبًی اص ساُ تشیکی َّؿوٌذ، ثیبى خبًِ ّبی ػجضالکاؿیبء ثَػیلِ  ثشخی اص کبسثشدّب هبًٌذ خَاًذى 

داسای چْبس هَلفِ اكلی ؿبهل حغ کشدى،  IOTدٍس ٍ حول ٍ ًقل َّؿوٌذ، هؼشٍف ؿذُ اػت. ػوَهبً، 

دػتشػی ًبّوگي، پشداصؽ اعالػبت ٍ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی ٍ خذهبت ٍ ػالٍُ ثش آى، هَلفِ ّبیی هبًٌذ حشین 

 اػت.ؿخلی ٍ اهٌیت ًیض 

ؼتشدُ ثِ ػٌَاى یک ػجبست ًبهفَْم ؿٌبختِ هی ؿَد. کبسثشدّبی كٌؼتی ثبًَیِ گثِ كَست  IOTاهشٍصُ، 

ثشای ػیؼتن ّبی حول ٍ ًقل ػبیجشی، ػیؼتن ّبی فیضیکی ػبیجشی ٍ هخبثشات دػتگبُ ثِ  IOTهشثَط ثِ 

 (. 2دػٌگبُ، اػتفبدُ هی ؿَد)

چبلؾ ّبی ثیـتشی هَاخِ اػت. دالیل صیش ثشای ایي هَضَع ثب  IOTثِ هٌظَس ثشآٍسدُ کشدى هؼئلِ اهٌیت، 

( 2اص عشیق ایٌتشًت ػٌتی، ؿجکِ هَثبیل ٍ ؿجکِ ػٌؼَس ٍ ... تَػؼِ دادُ هی ؿَد  IOT( 8ٍخَد داسد: 

( ایي اؿیبء ثب یکذیگش استجبط ثشقشاس هی کٌٌذ. دس 3ثؼیبسی اص اؿیبء ثِ ایي ًَع اص ایٌتشًت هتلل هی ؿًَذ 

کل اهٌیتی ٍ حشین خلَكی خذیذ، ثُشٍص هی کٌذ. تَخْبت ثیـتشی ثشای قبثلیت اػتوبد، ًتیدِ، یک هـ

 ثبیذ اًدبم ثگیشد. IOTتـخیق ٍ تلفیق دادُ دس 

ًوی ثبؿذ. ثب تَػؼِ سٍؽ ّبی  IOTَّؽ هحیغی ٍ کٌتشل هؼتقل، ثخـی اص هفَْم اكلی دس ایي ػغح، 

ٍ کٌتشل هؼتقل دس  IOTتقبلی ثیي هفبّین پیـشفتِ ؿجکِ ٍ کٌتشل چٌذػبهلی ٍ هحبػجبت اثشی، اً



ثِ عَس     ایدبد ؿذُ اػت.  CPSدس ؿکل  M2Mخْت تَلیذ یک ػیش تکبهلی دس  M2Mتحقیقبت 

کلی ثش سٍی َّؿوٌذ ػبصی تؼبهل ّب، ثشًبهِ ّبی تؼبهلی، کٌتشل ثالدسًگ تَصیغ ؿذُ، ثْیٌِ ػبصی ػغح 

هقغغ، ثْیٌِ ػبصی حَصُ ػغحی ٍ ... توشکض داسد. دس ًتیدِ، ثشخی اص تکٌَلَطی ّب ٍ سٍؽ ّبی خذیذ، ثبیذ 

هٌیت ٍ حشین خلَكی، تَػؼِ دادُ خْت ثشآٍسدُ کشدى ًیبصهٌذی ّبی ثیـتش ثش حؼت قبثلیت اعویٌبى، ا

 (. 3ؿَد)

 IOTتوجه به امنیت در  -2

اهٌیت اعالػبت ٍ ؿجکِ ثبیذ ثب خلَكیبتی اص خولِ ؿٌبػبیی، قبثلیت اػتوبد، تلفیق ٍ غیشقبثل اًکبس ثَدى ٍ 

ثِ حَصُ ّبی هْوی اص اقتلبد هلی هبًٌذ ػشٍیغ دسهبًی ٍ هشاقجت پضؿکی ٍ حول ٍ  IOT... ثشآٍسدُ ؿَد. 

دس هؼئلِ قبثل دػتشػی ثَدى ٍ ٍاثؼتِ  IOTَّؿوٌذ، اػوبل خَاّذ ؿذ. دس ًتیدِ، اهٌیت دس حَصُ  ًقل

 ثَدى، داسای اّویت ثیـتشی اػت.

 ( هؼوبسی اهي8

، هؼوبسی ػغح اؿیبء سا ًـبى هی 8ِ چْبس ػغح کلی تقؼین ؿَد. ؿکل هی تَاًذ ث IOTثِ عَس کلی، 

 دّذ.

 

 معمبری اشیبء -1شکل 

پبیِ، الیِ ادساک یب الیِ تـخیق هی ثبؿذ کِ توبهی اعالػبت سا اص عشیق تدْیضات فیضیکی  اػبػی تشیي

خوغ آٍسی کشدُ ٍ دًیبی فیضیکی سا ؿٌبػبیی هی کٌذ، ایي اعالػبت ؿبهل خلَكیبت اؿیبء، ؿشایظ 

 ٍ دیگش GPS، توبهی اًَاع ػٌؼَسّب، RFIDهحیغی ٍ ... هی ثبؿذ ٍ تدْیضات فیضیکی ؿبهل خَاًٌذُ 



تدْیضات هی ثبؿذ. هَلفِ اػبػی دس ایي الیِ، ػٌؼَسّب ثشای دسیبفت ٍ ثیبى دًیبی ٍاقؼی دس دًیبی دیدیتبل 

 اػت.

ػغح دٍم، الیِ ؿجکِ اػت. الیِ ؿجکِ هؼئَل اسػبل اعالػبت اص الیِ ادساک، پشداصؽ اٍلیِ اعالػبت، دػتِ 

ثش چٌذیي ؿجکِ پبیِ ثَدُ کِ ؿبهل ایٌتشًت،  هی ثبؿذ. دس ایي الیِ، اسػبل اعالػبت هجتٌی 8ثٌذی ٍ ثؼپبسؽ

ؿجک هخبثشات ػیبس، گشُ ّبی هبَّاسُ ای، ؿجکِ ثیؼین، ػبختبس ؿجکِ ثَدُ ٍ پشٍتکل ّبی هخبثشاتیٌیض 

 خْت تجبدل اعالػبت ثیي تدْیضات ضشٍسی اػت.

الیِ ثشًبهِ ، الیِ پـتیجبًی اػت. الیِ پـتیجبًی یک ثؼتش پـتیجبًی قبثل اعویٌبى سا ثشای ػغح ػَم

کبسثشدی، تٌظین هی کٌذ، دس ایي ثؼتش پـتیجبًی، توبهی تَاى هحبػجبتی َّؿٌذ اص عشیق ؿجکِ اتلبل ٍ 

 هحبػجبت اثشی، ػبصهبى دّی هی ؿَد. ایي الیِ ًقؾ یک الیِ تشکیت کبسثشدّب سا ایفب هی کٌذ.

کٌذ. آًگبُ، ٍیظگی ّبی اهٌیت سا  الیِ ثشًبهِ کبسثشدی ٍ هذیشیت یک ًقؾ اػبػی دس ّش ػغح ثبال سا ایفب هی

 تحلیل خَاّین کشد.

 ( ٍیظگی ّبی اهٌیت2

الف( الیِ ادساک: ػوَهبً گشُ ّبی ادساکی کَچکتش اص تَاى هحبػجبتی ٍ ظشفیت رخیشُ ػبصی اػت صیشا آًْب 

سیتن ػبدُ ثَدُ ٍ تَاى هلشفی کوتشی داسًذ. دس ًتیدِ، قبدس ثِ اػوبل فشکبًغ هخبثشاتی هَسد ًظش ٍ الگَ

لزا ایدبد یک ػیؼتن هحبفظت اهي، ثؼیبس هـکل سهضًگبسی اكلی ػوَهی خْت هحبفظت اهي ًوی ثبؿٌذ. ٍ 

اػت. دس ّویي حبل، حوالتی اص ؿجکِ ّبی خبسخی هبًٌذ ػذم دػتشع ثِ ؿجکِ ًیض هؼبٍل اهٌیتی خذیذی 

یق، تـخیق ٍ قبثلیت سا ایدبد هی کٌذ. اص عشف دیگش، دادُ ػٌؼَس ّوچٌبى ًیبصهٌذ هحبفظت ثشای تلف

 اػتوبد اػت.

ة( الیِ ؿجکِ: اگشخِ ؿجکِ هشکضی داسای قبثلیت هحبفظت اهي کبهل  اػت، اهب حوالت اًؼبًی ٍ حوالت 

ػبختگی، ّوچٌبى ٍخَد داسد، ضوٌبً، ایویل ّبی ًبخَاػتِ ٍ ٍیشٍع ّبی کبهپیَتشی ًیض ًوی تَاًٌذ 

د اصدحبم هی ؿَد. دس ًتیدِ، هکبًیضم اهٌیت دس ایي كشفٌظش ؿًَذ، حدن صیبدی اص اسػبل دادُ ػجت ایدب

 ثؼیبسحبئض اّویت اػت. IOTػغح، دس 

ج( الیِ پـتیجبًی: ٍظیفِ اًدبم پشداصؽ دادُ ػٌگیي ٍ تلوین گیشی َّؿوٌذ سفتبس ؿجکِ دس ایي الیِ سا ثش 

قبثلیت ػْذُ داسد، پشداصؽ َّؿوٌذ ثشای اعالػبت خؼلی هحذٍد هی ثبؿذ صیبس چبلـی خْت ثْجَد 

 تـخیق اعالػبت ًبخَاػتِ ٍ خؼلی ٍخَد داسد.

                                                
1

 polymerization 



اهٌیت ثشای هحیظ ثشًبهِ هختلف، هتفبٍت ثَدُ ٍ اؿتشاک گزاسی دادُ ثِ د( الیِ ثشًبهِ( دس ایي ػغح، 

كَست یکی اص هـخلِ ّبی الیِ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی هی ثبؿذ کِ ػجت ایدبد هـکالتی دس حشین خلَكی 

 (.4ٍ81اعالػبت هی ؿَد) دادُ، کٌتشل دػتشػی ٍ افـبء

 ( ًیبصهٌذی ّبی اهٌیت3

 2ثب تَخِ ثِ تحلیل ثبال، هی تَاًین ًیبصهٌذی ّبی اهٌیت سا ثشای ّش ػغح ثِ كَست صیش ٍ هغبثق ؿکل 

 ًـبى دّین.

الف( الیِ ادساک: دس اثتذا، تبییذ گشُ خْت خلَگیشی اص دػتشػی گشُ غیشقبًًَی الصم اػت. ثبًیبً، خْت 

ثلیت اعویٌبى اسػبل دادُ  ثیي گشُ ّب، سهضگزاسی دادُ کبهالً هَسد ًیبص اػت. ٍ قجل اص هحبفظت اص قب

سهضًگبسی دادُ، تَافق اػبػی، فشآیٌذ هْوی هی ثبؿذ. ّشچِ اًذاصُ گیشی ّبی اهي قَی تش ثبؿذ، هلشف 

کِ ؿبهل  هٌبثغ کوتش خَاّذ ثَد، ثِ هٌظَس حل ایي هـکل، تکٌَلَطی ّبی سهضًگبسی ّبی ػجک، هْن ؿذُ

الگَسیتن سهضًگبسی ػجک ٍ پشٍتکل سهضًگبسی ػجک هی ثبؿذ. دس ایي صهبى، تلفیق ٍ تـخیق دادُ ػٌؼَس 

 لزا هب دس ثخؾ ثؼذی ثِ تفضیل دس ایي هَسد كحجت هی کٌین.ثِ كَست یک هَضَع تحقیقبتی دسآهذُ ٍ 

دؿَاس اػت. تـخیق هـخلبت، ة( الیِ ؿجکِ: دس ایي الیِ، اػوبل هکبًیضم ّبی اهٌیت هخبثشاتی هَخَد، 

هکبًیضهی خْت خلَگیشی اص گشُ ّبی غیش قبًًَی ثَدُ ٍ ٍ حبلتی اص هکبًیضم اهي هی ثبؿذ، قبثلیت اػتوبد ٍ 

توبهیت، اص اّویت یکؼبًی ثشخَسداس ّؼتٌذ، دس ًتیدْف الصم اػت کِ دادُ سا ثِ كَست هکبًیضم قبثل 

(، یک سٍؽ حولِ DDOSػی ثِ ػشٍیغ تَصیغ ؿذُ)اػتوبد ٍ ثِ دسػتی ثجت کٌین. حوالت ػذم دػتش

هؼَل دس ؿجکِ ثَدُ ٍ ثِ عَس هـخق دس ثؼیبسی اص کبسثشدّبی ایٌتشًت اؿیبء اػتفبدُ هی ؿَد. دس ًتیدِ 

 ثشای گشُ آػیت پزیش ًیض هؼئلِ دیگشی خْت حل دس ایي الیِ هی ثبؿذ. DdoSخْت خلَگیشی اص حوالت 

ًیبصهٌذ هؼوبسی اهي کبسثشدی صیبدی هبًٌذ هحبػجبت اثشی ٍ هحبػجبت ج( الیِ پـتیجبًی( الیِ پـتیجبًی 

چٌذ ثخـی اهي هی ثبؿذ، تقشیجبً توبهی الگَسیتن ّبی سهضًگبسی قَی ٍ پشٍتکل ّبی سهضًگبسی، اص ػیؼتن 

 ّبی اهٌیتی ٍ آًتی ٍیشٍع ّب، قَی تش ّؼتٌذ.

یِ ثشًبهِ، هب ثِ دٍ خٌجِ ًیبص داسین. یکی د( الیِ ثشًبهِ کبسثشدی( ثِ هٌظَس حل کشدى هؼئلِ اهٌیت دس ال

د اػت. حشین خلَكی افشاتـخیق ٍ دیگشی تَفق اػبػی دس ؿجکِ ًبّوگي هی ثبؿذ، هَسد دیگش هحبفظت 

 ثؼالٍُ، یبدگیشی ٍ هذیشیت، دس اهٌیت اعالػبت، ػلی الخلَف هذیشیت سهض ػجَس، ثؼیبس حبئض اّویت اػت.



 

 سطح نیبسمندی هبی امنیت در هز -2شکل 

 حبلت تحقیقبتی تکنولوصی هبی اسبسی -3

تَخِ هی کٌین ٍ تَضیحبت ثیـتشی دس هَسد  2حبل، هب ثِ حبلت تحقیق ثشای ًیبصهٌذی ّبی اهي دس ثخؾ 

هکبًیضم سهضًگبسی، اهٌیت استجبعبت، حفبظت اص دادُ ػٌؼَس ٍ الگَسیتن سهضًگبسی دس صیش ثخؾ ّبی صیش، 

 اسائِ هی کٌین.

 سهضگزاسیالف( هکبًیضم 

دس الیِ ؿجکِ ػٌتی، هب اص سٍؽ سهضگزاسی هشحلِ  ثِ هشحلِ اػتفبدُ هی کٌین، دس ایي سٍؽ، اعالػبت دس 

اسػبل سهضًگبسی هی ؿَد اهب الصم اػت کِ پیبم اكلی دس ّش گشُ اص عشیق ػولیبت سهضگزاسی ٍ سهض  فشآِیٌذ

ثشداسی حفظ هی ؿَد. ضوٌبً، دس الیِ ثشًبهِ ّبی کبسثشدی ػٌتی، هکبًیضم سهضگزاسی ثِ كَست سهضگزاسی 

سیبفت کٌٌذگبى كشیح ثَدُ ٍ اًتْب ثِ اًتْب هی ثبؿذ، ثِ ایي كَست کِ اعالػبت تٌْب ثشای اسػبل کٌٌذگبى ٍ د

 دس فشآیٌذ اسػبل ٍ گشُ ّبی فَسٍاسد، ّوَاسُ سهضًگبسی اًدبم هیگیشد.

،  الیِ ؿجکِ ٍ الیِ ثشًبهِ کبسثشدی ثِ كَست ثؼیبس ًضدیک ثِ یکذیگش هتلل هی ؿًَذ کِ دس ًتیدِ IOT دس

ٌْب لیٌک ّبیی کِ ًیبص ثِ هحبفظت ثبیذ اص سٍؽ ّبی اًتْب ثِ اًتْب ٍ اتلبل ًضدیک اػتفبدُ ؿَد، هی تَاًین ت

داسد سا هحبفظت هی کٌذ، صیشا دس الیِ ؿجکِ، هی تَاًین آى سا ثِ توبهی تدبست ّب اػوبل کٌین کِ ػجت 

ایدبد پیبدُ ػبصی اهي ثشًبهِ ّبی کبسثشدی هختلف هی ؿَد. دس ایي سٍؽ، هکبًیضم اهٌیت دس ثشًبهِ ّبی 



ْبیی هی ؿَد. دس ایي سٍؽ، ایي حبلت ػجت ایدبد ٍیظگی ّبیی تدبسی ٍاضح ثَدُ کِ ػجت ساحتی کبسثش ً

هبًٌذ تبخیش اًذک، ثبصدّی ثبال، ّضیٌِ پبییي، ٍ ... هی ثبؿذ. ثب ایي حبل، ثِ ػجت ػولیبت  by-hopدس حبلت 

دس ّش گشُ هی تَاًذ ثِ پیبم اكلی سهض هٌدش ؿذُ کِ دس  by-hopگشُ اسػبل، اػتفبدُ اص سٍؽ سهضگـبیی دس 

 (.5ػجت ایدبد قبثلیت اػتجبس ثبال دس گشُ ّبی اسػبل هی ؿَد) ًتیدِ

ثب اػتفبدُ اص سهضًگبسی اًتْب ثِ اًتْب، هی تَاًین هقشسات اهٌیتی هختلفی سا ثشاػبع ًَع تدبست اًتخبة کٌین، 

ل، دس ًتیدِ، هی تَاًذ هحبفظت اهٌیت ػغح ثبالیی سا دس ًیبصهٌذی ّبی اهٌیت تدبست، ایدبد کٌذ. ثب ایي حب

سهضًگبسی اًتْب ثِ اًتْب ًوی تَاًذ آدسع هقلذ سا سهضًگبسی کٌذ صیشا ّش گشُ تؼییي هی کٌذ کِ چگًَِ پیبم 

ثِ ثشاػبع آدسع هقثذ اسػبل کٌذ کِ ًتبیح آى ًوی تَاًذ اص هٌجغ ٍ هقلذ دس پیبم اسػبل ؿذُ هخفی ثوبًذ 

 (.5ٍ6ٍ حوالت ًبخَاػتِ ای سا ایدبد کٌذ)

ال، هی تَاًین ًتیدِ گیشی کٌین کِ: صهبًی کِ ًیبصهٌذی اهٌیت دس ثشخی اص تدبست ّب، ثب تَخِ ثِ تحلیل ثب

سا اتخبد کٌین: صهبًی کِ تدبست هب ًیبص ثِ اهٌیت  by-hopخیلی ثبال ًیؼت، هی تَاًین هحبفظت سهضًگبسی 

ثِ ًیبصهٌذی ّبی هختلف،  ثبال داسد، آًگبُ سهضًگبسی اًتْب ثِ اًتْب، اٍلیي اًتخبة هی ثبؿذ. دس ًتیدِ، ثب تَخِ

 هی تَاًین اص هکبًیضم ّبی سهضًگبسی خبیگضیي اػتفبدُ کٌین.

دس فبص اٍلیِ خَد دس حبل تَػؼِ اػت، ٍ تحقیقبت دس هکبًیضم اهٌیت، ًکتِ تَخِ ًـذُ  IOTدس حبل حبضش، 

 هب ساُ صیبدی ثشای تحقیقبت خَد دس ایي حَصُ داسین.دس ایي حَصُ اػت، دس ًتیدِ، 

 ٌیت هخبثشات( اه2

دس اثتذا، دس پشٍتکل ّبی هخبثشاتی، ثشخی اص ساُ حل ّب ایدبد ؿذُ اػت، ایي ساُ حل ّب هی تَاًذ توبهیت، 

ثِ هٌظَس  TLS/SSlفشاّن کٌذ.  IPSecیب  TLS/SSLتـخیق ٍ قبثلیت اعویٌبى سا ثشای هخبثشات 

توبهیت، تـخیق ٍ قبثلیت اػتوبد سا سهضًگبسی لیٌک دس الیِ اًتقبل عشاحی ؿذُ اػت. ایي هَسد هی تَاًذ 

دس ّش الیِ تبهیي کٌذ. ٍ ًیبص ثشای اهٌیت ًیض ًبؿی اص ایي هَسد ثَدُ اهب هتبػفبًِ ثِ عَس گؼتشدُ اػتفبدُ 

 ًـذُ اػت.

 IOTهکبًیضم ّبی اهٌیت هخبثشُ ًیض ثِ ًذست دس کبسثشدّبی اهشٍصی اػوبل ؿذُ اػت. اص اًدب کِ تدْیضات 

ی اًذکی داسًذ، ایي حبلت هٌدش ثِ هخبثشُ اهٌی کِ غبلجبً ضؼیف هی ثبؿذ، هی ؿَد. دس کَچک، تَاى پشداصؿ

، ؿجکِ هشکضی ًیض ّوَاسُ ثِ كَست فؼلی ثب ایٌتشًت ًؼل آتی هی ثبؿذ، اغلت اعالػبت IOTّویي حبل دس 

ضسگ هی ًیض ّوچٌبى ٍخَد داؿتِ ٍ یک هـکل ثؼیبس ث DdoSاص عشیق ایٌتشًت اسػبل هی ؿَد. دس ًتیدِ، 

ػجت اص ثیي سفتي قبثلیت دػتشػی دس ؿجکِ ّبی هخبثشاتی هی  DdoSثبؿذ. ایي هحذٍدیت ّب ٍ حوالت 



ػبصهبى یبفتِ یب هقیبع ثضسگ ثِ ٍقَع هی پیًَذد، ًحَخ ثبصیبثی ایي  DdoSؿَد. صهبًی کِ حوالت 

یشی ٍ هکبًیضم ـگـتشی ثِ تحقیقبت خْت پیهـکالت قبثل تَخِ هی ؿَد، دس ًتیدِ، الصم اػت تَخِ ثی

 ، اًدبم دّین.ّبی ثبصیبثی خغشات

 ج( حفبظت اص دادُ ػٌؼَس

گفتِ ؿذ، توبهیت ٍ كحت دادُ ػٌؼَس تجذیل ثِ یک هَضَع  2دقیقبً هـبثِ ثِ هَاسدی کِ دس ثخؾ 

تحقیقبتی ؿذُ ٍ قبثلیت اػتوبد دادُ ػٌؼَس یک خَاػتِ پبییي تش ثَدُ صیشا صهبًیکِ یک حولِ کٌٌذُ ثتَاًذ 

ػٌؼَس خَد سا ثِ كَست فیضیکی دس ًضدیکی ػٌؼَس اكلی قشاس دّذ، هی تَاًذ هقبدیش هـبثْی سا دسیبفت 

 (.8کٌذ. دس ًتیدِ، دس خَد ػٌؼَس، ًیبص ثِ قبثلیت اػتوبدًؼجتبً اًذک اػت)

هَضَع تحقیقبتی دیگش دس ػٌؼَسّب ثحث حشین خلَكی اػت، ٍ حشین خلَكی ًیض یک هَضَع حبئض 

صم اػت کِ هکبًیضهی سا خْت حبفظت اص حشین خلَكی افشاد ٍ ؿبیبء دس دًیبی ٍاقؼی اسائِ اّیوت اػت. ال

کٌین. دس اغلت صهبى ّب، افشاد اغلت اص ػٌؼَسّب دس صًذگی خَد ثیخجش ّؼتٌذ، دس ًتیدِ الصم اػت هقشساتی 

هٌظَس حل ایي هؼئلِ ، ثشخی اص ساٌّوبیی ّب ثِ 7ٍضغ ؿَد کِ اهٌیت افشاد سا تبهیي کٌذ. دس هقبلِ هشخغ 

دس فبص عشاحی اسائِ ؿذُ اػت: دس اثتذا کبسثشاى ثبیذ ثذاًٌذ کِ آًْب حغ هی ؿًَذ، ثبًیبً کبسثشاى ثبیذ قبدس ثِ 

ایي ثبؿٌذ کِ آیب حغ ثـًَذ یب خیش، ثبلثبً، کبسثشاى ثبیذ قبدس ثِ حفظ َّیت ؿخلی خَد ثبؿٌذ. اًتخبة 

 (.8وبیی ّب ًذاسًذ، ایي هقشسات ثبیذ اًدبم ؿَد)صهبًی کِ کبسثشاى ّیچ دسکی اص ایي ساٌّ

 د( الگَسیتن ّبی سهضًگبسی

 8الگَسیتن ّبی سهضًگبسی هٌبػت ٍ قبثل اعویٌبى ٍ هؼشٍفی دس پشٍتکل ّبی اهٌیت ایٌتشًت هغبثق خذٍل 

 اسائِ ؿذُ اػت

 الگوریتم هبی رمشنگبری -1جدول 

 هدف الگوریتم

 اعتمبدقببلیت  استبندارد رمشگذاری پیشزفته

Rivest shamir adelman (RSA  انتقبل امضب دیجیتبل یب سهضًگبسی هٌحٌی ثیضَی 
Diffie-hellman (DH) تطبیق اسبسی 

 SHA-1/SHA-256 تمبمیت 
 



ػوَهبً، الگَسیتن سهضًگبسی هتقبسى ثِ هٌظَس سهضگزاسی دادُ ثشای قبثلیت اػتوبد هبًٌذ اػتبًذاسد سهضگزاسی 

( اػتفبدُ هی ؿَد؛ الگَسیتن غیش هتقبسى ًیض ثِ هٌظَس اػتفبدُ دس کبسثشدّبی اهضب دیدیتبل AESپیـشفتِ)

ًیض کبّؾ یبفتِ ٍ هوکي اػت دس کبسثشدّبی اخیش، هَسد  ECCٍ اًتقبل هْن اػتفبدُ هی ؿَد. تغجیق 

 (.9اػتقجبل قشاس ثگیشد)

شع هبًٌذ ػشػت پشداصًذُ ٍ حبفظِ، هَسد ثِ هٌظَس ثِ کبسگیشی ایي الگَسیتن ّبی سهضًگبسی، هٌبثغ دس دػت

ٍاضح ًیؼت، الصم اػت تالؽ ّبی  IOTًیبص اػت. دس ًتیدِ، ًحَُ اػوبل ایي سٍؽ ّبی سهضًگبسی دس 

ثیـتشی دس خْت اًدبم تحقیقبت ثِ هٌظَس تبییذ ایي هَضَع کِ الگَسیتن ّب هی تَاًٌذ ثِ خَثی ثب اػتفبدُ 

 اػتفبدُ ؿًَذ، پیبدُ ػبصی ؿَد. IOTػشػت پبییي دس اص حبفظِ ّبی هحذٍد ٍ پشداصًذُ ّبی 
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IOT  ِثِ ػٌَاى یک هَضَع تحقیقبتی فؼبل ٍ خذیذ، حَصُ ّبی هختلفی اص هـکالت سا ثبیذ حل کٌذ، دس الی

ّبی هختلف هؼوبسی ٍ اص خٌجِ ّبی هختلف اهٌیت اعالػبت، صیش ثخؾ ّبی صیش چبلؾ ّبی هـتشکی سا 

 ثشای اهٌیت ایٌتشًت اؿیبء تحلیل ٍ خالكِ هی کٌذ.

 الف( ػبختبس هؼوبسی

دس عَل کل ثبصُ صهبًی، پبیذاس ثبقی هی هبًذ ٍ هکبًیضم اهٌیت دس ّش الیِ هٌغقی ًوی  IOT، 81دس هشخغ 

تَاًذ ػیؼتن دفبع کبهل سا پیبدُ ػبصی کٌذ، دس ًتیدِ، ایي هَضَع یک چبلؾ ثَدُ ٍ حَصُ ّبی تحقیقبتی 

 فشاٍاًی خْت ایدبد ػبختبس اهي ثب تشکیت کٌتشل ٍ اعالػبت، هَسد ًیبص اػت.

 اػبػی ة( هذیشیت

اص آًدب کِ هذیشیت اػبػی، پبیِ هْوی اص هکبًیضم اهي هی ثبؿذ، ایي هَضَع ّوَاسُ یک هَضَع تحقیقبتی 

داؽ هی ثبؿذ. ایي هَسد ّوچٌبى هـکلتشیي خٌجِ اهٌیت سهضًگبسی اػت. دس حبل حبضش، هحققبى ساُ حل 

ب ػولکشد ثبالتش گشُ ػٌؼَس، ّوچٌبى ایذُ آل ثشای ایي هَضَع سا پیذا ًکشدُ اًذ. الگَسیتن سهضًگبسی ػجک ی

اػوبل ًـذُ اػت. دس ًتیدِ، ؿجکِ ػٌؼَس هقیبع ثضسگ ّوَاسُ ثِ كَست قبثل اخشا ثبقی هی هبًذ. هؼبئل 

اهٌیت ؿجکِ ثیـتش هَسد تَخِ قشاس گشفتِ ٍ تجذیل ثِ یک ًکتِ هْن ؿذُ ٍ هـکالتی سا دس حَصُ تحقیقبت 

 (.4ٍ9هحیظ ؿجکِ ایدبد هی کٌذ)

 ًیي ٍ هقشسات اهٌیت:ج( قَا



دس حبل حبضش، قبًَى ٍ هقشسات اهٌیت، ّوچٌبى دس هشکض تَخْبت قشاس ًذاسد ٍ ّیچ اػتبًذاسد تکٌَلَطی ای 

هشثَط ثِ اعالػبت اهي هلی، اػشاس تدبسی ٍ حشین ؿخلی افشاد هی ثبؿذ.  IOTٍخَد ًذاسد.  IOTدس هَسد 

اػت. هقشسات ٍ قَاًیي ثِ كَست ثال اًکبسی  IOTؼِ دس ًتیدِ، کـَس هب ًیبص ثِ دیذگبُ قبًًَی خْت تَػ

 (.5هَسد ًیبص اػت. دس ایي خٌجِ، هب ساُ صیبدی تب اًدبم ایي هؼئلِ داسین)

 د( ًیبصهٌذی ّب ثشای کبسثشدّبی ًَظَْس

(، تکٌَلَطی هحبػجبت فشاگیشًذُ، تکٌَلَطی هخبثشات RFIDّب، تـخیق فشکبًغ سادیَیی)WSNثب تَػؼِ 

تجذیل ثِ ٍاقؼیت ؿذُ  IOT، یک ؿکل ثُشٍص پیذا کشدُ اص CPSکٌتشل ثالدسًگ تَصیغ ؿذُ،  ػجکِ، ٍ تئَسی

 (. دس ایي ػیؼتن، اهٌیت ثبال ثشای تضویي ػولکشد ػیؼتن هَسد ًیبص اػت.88ٍ82اػت)

ثشآٍسدُ ؿذُ اػت. ایدبد ػبختبسّبی ؿجِ اهي  IOTّوبًَس کِ قجالً ًیض اؿبسُ ؿذُ، چبلؾ ّبی اهٌیت ثشای 

ثؼیبس ضشٍسی هی ثبؿذ. هذیشیت اػبػی دس یک ؿجکِ ػٌؼَس هقیبع ثضسگ ٍاقؼی ًیض ّوَاسُ اص هؼبئل  ًیض

 اػتف ًیض خضٍ هَضَػبت چبلـی هی ثبؿذ. IOTچبلـی ثَدُ ٍ هقشسات ٍ قَاًیي ایي حَصُ کِ هشثَط ثِ 
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، تَخْبت قبثل تَخْی سا ثِ خَد خلت کشدُ اػت. ثب IOTدس چٌذ ػبل گزؿتِ، ایي حَصُ ًَظَْس ثشای 

تَخِ ثِ ػیش تکبهلی ػشیغ ایي هغلت، هب ّوچٌبى ثب چبلؾ ّبی خذیذ ٍ هختلفی دس ایي حَصُ هَاخِ 

ّؼتین. دس ایي هقبلِ، هب ثِ ثشسػی اهٌیت دس ایٌتشًت اؿیبء پشداختین ٍ هـخلِ ّبی اهٌیت ٍ ًیبصهٌذی 

الیِ ادساک، الیِ ؿجکِ، الیِ پـتیجبًی ٍ الیِ ثشًبهِ کبسثشدی سا هَسد ًقذ ٍ ّبی الصم دس چْبس الیِ ؿبهل 

ثشسػی قشاس دادین. ػپغ، حبلت ّبی تحقیقبتی سا دس ایي حَصُ اص هکبًیضم سهضًگبسی، اهٌیت هخبثشات، حفظ 

ى کشدین. دادُ ػٌؼَس ٍ الگَسیتن سهضًگبسی سا تَكیف کشدین. دس اًتْب، چٌذیي چبلؾ سا ثِ عَس خالكِ ثیب

هؼبئل اهٌیتی خذی سا کِ ّوَاسُ دس هشکض تَخْبت ٍ هَضَػبت تحقیقبتی قشاس  IOTسٍی ّن سفتِ، تَػؼِ 

 داسد سا فشاّن کٌذ.

 

 

 

 



 

 


